
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Tesisinde bulunan 11.500 

kg ve 2022 yılında oluşması beklenen 15.000 kg atık yağ, ilimiz Ula İlçesi, Akyaka Mahallesi, Akyaka Atık Kabul Tesisinde bulunan 400 kg ve 

2022 yılında oluşması beklenen 2.000 kg atık yağ, ilimiz Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, Göcek Atık Kabul Tesisinde bulunan 2.000 kg ve 2022 

yılında oluşması beklenen 2.000 kg atık yağ olmak üzere 1. kategori atık yağın tahmin edilen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 

mevcut 13.900 kg ve toplam 32.900 kg atık yağın, 17/05/2022 tarihinde saat 10:30’da, Bülent Önüçan Sok No:2 Menteşe Muğla Adresindeki 

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Çok Amaçlı Salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

45. maddesine göre ‘‘ Açık Artırma Usulü ’’ ile satılacaktır. 

Muhammen Bedel: 52.640,00 TL 

Geçici Teminat Tutarı:1579,2 TL 

Atık Yağın KDV hariç Minimum Satış Bedeli 1,60 TL/kg’dır. 

İhalede muhammen bedel yalnız geçici teminat tutarının belirlenmesi için verilmiştir. İhalede verilen minimum satış beddeli üzerinden artırım 

yapılacaktır. Artırım oranı KDV hariç minimum 0,1 TL/kg ve katları şeklinde olacaktır. 

2. İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Emirbeyazıt Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı No:14 2 nolu 

Belediye Hizmet Binası Kat:2 (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) Menteşe/MUĞLA adresinde ücretsiz görülebilir ve aynı adresten 

ücretsiz temin edilebilir. 

3. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; ihaleye Katılacaklardan istenilecek Belgeler; 

 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:          B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
 

1. İkametgâh Belgesi,                          1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden 

veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna 

dair belge 

2. Nüfus Kayıt Örneği, 2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili 

organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve 

dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti. 

C) ORTAK BELGELER:  

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,  

2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi, 

3. İdare ve İstekliler tarafından onaylı "İhale Şartnamesi" ile "Yer Görme Belgesi"  

4. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak Kira/Ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge, 

5. Şartname ve Dosyanın İdare’den teslim alındığına dair tutanak. 

D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (A) ve/veya (B) ile 

(C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

 

E) Yerli veya Yabancı İsteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye 



Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin 

edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.  

 

F) İsteklinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri 

Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri gerekir. 

 

 

G) İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE VERECEKLERİ BELGELER 

1. İstekliler ihale konusu alım kapsamında alt yükleniciye yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde verecektir. İhalenin bu şekilde teklif 

veren istekli üzerinde bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdare’nin onayına sunması 

gerekir.  

2. Bakanlıkça ‘‘ Yetkilendirilmiş kuruluş olması ’’ halinde; Bakanlıktan alınmış ‘‘ Yetkilendirilmiş Kuruluş Belgesi ’’ ni, 

3. Bakanlıktan toplama yetkisi almış ‘‘ rafinasyon tesisi ’’ olması halinde; Bakanlıktan alınmış ‘‘ Atık Yağ Toplama Yetki Belgesi’’ni, 

4. İhale konusu işe ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesini, 

5. Yer Görme Belgesi, İstekliler, İdarenin görevlendireceği bir personel ile birlikte Geçici Depolama Alanları’ nın yerlerini görebilecekler ve İdare’den 

Yer Görme Belgesi alacaklar ve bu belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır. 

6. Yukarıda belirtilen belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

 

 
4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi 

halinde sözleşme feshedilir. 
5. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz 

edemezler. 
6. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen atık yağların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir 

7. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, atık yağların satışında İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

9. İhaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri 16/05/2022 Pazartesi günü saat 16:00’ a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na teslim 

etmeleri gerekmektedir. Ancak istekliler belirtilen dosya teslim saatine İdare’ye ulaşmış olmak şartıyla, ihale dosyaları iadeli taahhütlü bir mektupla 

gönderebilir. Bu tarih ve saatten sonra ki başvurular kabul edilmeyecektir. İstekli komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin 

teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.  

 

 


